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EXTRA TE BESTELLEN BIJ LUNCH
CLÁSICO CEVICHE 14,5
Zeebaarsfilet gemarineerd met “leche de tigre”, 

aji amarillo, zoete aardappel, rode ui, limoen, 

ghoa cress, rode peperringen en crispy mais 

CEVICHE VEGETARIANO 12,5 
Diverse knollen en wortels uit Zuid-Amerika met 

‘leche de tigre’, gebrande cherrytomaat, gepofte 

wilde rijst, artisjok crème, koriander en rode ui

ENSALADA VEGGIE 13,5 
Salade van little gem, plakjes avocado, gepofte 

trostomaat, granaatappelpitjes, queso fresco, 

zwarte olijvenkruim, zoetzure komkommer, oca 

knol en dressing van yuzu, gepofte zoete witte ui 

en peterselie (+ 3 voor extra kip en/of zalm) (+ 3 voor extra kip en/of zalm)

SOPA DEL MESE 7 
Maandelijkse wisselende soep

LUNCH
LUNCH PLATTER  
Cuban slider vlees of vega met wisselende soep

15 per persoon | 8- 30 personen

CUBAN SLIDERS  
3 belegde broodjes om lekker te pakken. 

CUBAN SLIDER POLLO BRASA 
Zachte bun met little gem, geroosterde 

kipreepjes, zoete witte ui, mango-rode peper 

salsa, koriander en krokante quinoa

CUBAN SLIDER SMASHED AVOCADO  
Zachte bun met ‘smashed avocado’, 

granaatappel, verse peterselie, gekookt eitje 

en jalapeño mayonaise

CUBAN SLIDER SALMON 
Zachte bun met zacht gegaarde zalmfilet, 

little gem, limoen- koriander mayonaise, 

krokante kappertjes, gebrande cherrytomaat 

en dungesneden oca knolletjes

11,5 per persoon | 8- 100 personen

SHARED LATIN LUNCH
Wisselende gerechten en specials uit 

Latijns-Amerika (2-gangen) 

24,5 per persoon | 8- 30 personen

vega

Latijns-Amerika kan je op vele manieren ontdekken. Voor elke 
gelegenheid heeft Tabú daarom een spannend menu samengesteld.   

http://www.tabu.nl/groups


TABÚ PLATTER
Verschillende en wisselende bites en kleine 

gerechten uit Latijns-Amerika  

 

SEA BASS  
Zeebaars crispy gebakken op de huid met 
roasted tomaat, gebrande bosui, gegrilde 

citroen en chipotle boter 

of

FLAT IRON STEAK
In roomboter gebakken met knoflook, gepofte 

oca knolletjes, chimichurri en zoete 
aardappelcrème

of

RED CABBAGE 
Rodekool ‘steak’ roasted met honing, 

sinaasappel en komijn-azijn met queso 
fresco, chimichurri, artisjok crème, platte 

peterselie en granaatappelpitjes

Bij de hoofgerechten worden Bij de hoofgerechten worden 
chili fries geserveerdchili fries geserveerd

POSTRES
Diverse zoetigheden uit Latijns-Amerika

(Graag ontvangen wij vanaf 15 personen de keuze vooraf)

FEEL THE 
SPIRIT OF 

TABÚ!
LATIN VIBES

  
Tabú ademt het gevoel van Latijns-Amerika. 

Voel je vrij, vrolijk en sexy tijdens een warme, 
kleurrijke en culinaire reis door Latijns-

Amerika. Geniet van onze authentieke gerechten, 
gewaagde combinaties, smaakvolle bar bites, 

cocktails, Latin spirits en de lekkerste muziek. 
Tabú dompelt je onder in Latino sferen en neemt 

je graag mee op reis.

Ontdek in 3 gangen al het lekkers 
dat Tabú te bieden heeft.

TABÚ’S CHOICE
8 - 20 personen

40
P.P.
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TABÚ’S LOS AMIGOS

Hola amigos!
Beleef met familie of vrienden een avond vol hapjes 

en gerechten om samen te delen.  

8 - 30 personen

38,5
P.P.

TABÚ PLATTER
Verschillende en wisselende bites en 
kleine gerechten uit Latijns-Amerika  

SEA BASS  
Zeebaars crispy gebakken op de huid 
met roasted tomaat, gebrande bosui, 
gegrilde citroen en chipotle boter 

FLAT IRON STEAK
In roomboter gebakken met knoflook, 

gepofte oca knolletjes, chimichurri en 
zoete aardappelcrème

RED CABBAGE 
Rodekool ‘steak’ roasted met honing, 

sinaasappel en komijn-azijn met queso 
fresco, chimichurri, artisjok crème, 

platte peterselie en granaatappelpitjes

POLLO 
Spicy geroosterde kipkarbonade met 

zwarte rijst, mangosalsa, geroosterde 
ui, sweet pepper en queso fresco

Bij de hoofgerechten worden chili fries geserveerd

Postres
Diverse zoetigheden uit 

Latijns-Amerika

Groepsaanvraag?
Klik hier om een offerte aan te vragen

http://www.tabu.nl/groups


TABÚ’S 
WALKING 
DINNER vanaf 50 tot 150 personen

Ervaar de vrijheid van Tabú en reis met een grote groep gasten door authentieke gerechten, 
gewaagde combinaties en smaakvolle bar bites. Tijdens het walking dinner combineren we 
een culinaire ontdekkingstocht van kleine gerechtjes met een informele en staande borrel.

39,5
P.P.

Popcorn 

Pan de queso 
Cheesy-garlic brood, vers uit de oven

SOPA DEL MESE     
Maandelijks wisselende soep     

Ensalada veggie 
Salade van little gem, plakjes avocado, 
gepofte trostomaat, granaatappelpitjes, 
queso fresco, zwarte olijvenkruim, zoetzure 
komkommer, oca knol en dressing van yuzu, 
gepofte zoete witte ui en peterselie 
 
TOSTADA  
Crunchy mais tortilla met wisselende topping

EMPANADA 
Handmade empanada met verse limoen en 
chimichurri

CLÁSICO CEVICHE 
Zeebaarsfilet gemarineerd met “leche de tigre”, 
aji amarillo, zoete aardappel, rode ui, limoen, 
ghoa cress, rode peperringen en crispy mais 

FLAT IRON STEAK 
In roomboter gebakken met knoflook, gepofte oca 
knolletjes, chimichurri en zoete aardappelcrème

PASTEL DE NATA 
Bladerdeegtaartje uit Lissabon gevuld met 
custard, citroen, poedersuiker en kaneelstroop 

CHOCO LOCO
Pure chocolademousse met ‘dulce de leche’ en  
crunchy amandel

Deze twee items staan bij binnenkomst op tafel
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BORREL
ARRANGEMENT 1

BORREL 
ARRANGEMENT 2

9
P.P.

Popcorn 

Bitterballen

GEMARINEERDE SPAANSE GROENE OLIJVEN 

Portugese schapenkaas 

Chorizo barbacOA

Pimientos de Padrón 

TOSTADA DEL MESE

Popcorn 

Bitterballen

GEMARINEERDE SPAANSE GROENE OLIJVEN 

Portugese schapenkaas 

Chorizo barbacoA
6,5
P.P.
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